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NYTTAN

6 nya

miljoner
2016!

Skapar trivsel
och utveckling

Kunder i Sparbanken i
Karlshamn är delaktiga!
Att välja bank innebär att man tar
ett aktivt beslut i vilken typ av bank man gillar.
Kunder i Sparbanken i Karlshamn visar genom sitt val av bank att man
gillar en bank som ger tillbaka till bygden och tillför samhällsnytta.

Sparbanken i Karlsha
är ingen vanlig bank
-bygdens egen bank
är nära, bra och nyttig!
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NÄRA
Hela banken finns här, alla specialister finns här och alla
beslut fattas här. Vi har kontor i Karlshamn, Olofström,
Mörrum, Asarum, Svängsta och Kyrkhult. Det innebär att
alla i Karlshamns och Olofströms kommuner har NÄRA till
ett bankkontor med personlig service.
Vardagstjänster som Mobilt BankID, internetbanken och
Appar är jättebra, men ibland behövs personlig kontakt.
Väldigt många tycker det är bra att man kan
få båda delarna hos Sparbanken i Karlshamn!
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2011

14 747

15 882

2010

14 710

15 823

10 922
2007

Olofström
Kyrkhult
Svängsta
Mörrum
Asarum
Karlshamn

16 941

2014

18 293

BRA

NÄRA
Sparbankens mål är att alltid vara ett konkurrenskraftigt bankval som uppfyller kundernas alla
bankbehov – att alltid vara en BRA bank! Ett tecken
på att banken lyckas med den målsättningen är att
verksamheten ökar år för år.
Väldigt många gillar Sparbanken i Karlshamn!

amn

6 nya

Alla kunder i Sparbanken i Karlshamn är delaktiga i den
samhällsnytta som banken gör i Karlshamns och Olofströms
kommuner. Allt som skapas här, stannar här.
I vanliga banker går vinsten i stället till aktieägarna.

miljoner
2016!

NYTTIG
BRA

NÄRA

=62

miljoner
tillbaka till
samhällsnytta
på 10 år

Ända sedan banken startades 1829
har allt som skapats i Sparbanken i
Karlshamn gått tillbaka till bygden.
Det har blivit mycket pengar genom åren.
Här redovisar vi hur mycket det har blivit de
senaste tio åren. Totalt 62 miljoner kronor, som
föreningar och olika projekt, arrangemang
och initiativ delat på!
Väldigt många kunder är stolta och glada över att vara
delaktiga i detta! Och vi på banken är väldigt glada över
att få vara en del i detta också.

Det som skiljer Sparbanken i Karlshamn från vanliga
banker är att Sparbanken inte har några aktieägare som
ska ha vinst på sitt ägande, Sparbanken i Karlshamn
ägs av kunderna och vinsten går tillbaka i form av stöd
till trivsel och utveckling här, d v s är NYTTIG.
Det är alla kunder i Sparbanken i Karlshamn som är
delaktiga i den samhällsnytta som banken tillför.
Allt som skapas här, stannar här.
Väldigt många tycker att det är en bra idé!
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Succé för

Förenings-NYTTAN
Många föreningar
har fått extra-pengar
tack vare
Förenings-NYTTAN.
Totalt är det över 300 föreningar som
fått pengar genom kundernas val.
Här är några exempel bland dem
som fått allra mest.

Pengarna
gör nytta!
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-Vårt initiativ Förenings-NYTTAN
har verkligen blivit uppskattat, både
av våra kunder och av föreningarna
som får extra pengar från banken.
Vi är väldigt glada över detta,
säger Ulf Ohlson, ansvarig för
Samhällsnytta på Sparbanken
i Karlshamn.
Det var förra året som banken började

med Förenings-NYTTAN, som innebär att
banken betalar 100 kr till en förening för
varje rådgivning som bankens rådgivare ger
kunderna. Och det är kunderna som helt
bestämmer vilka föreningar som får dessa
pengar. Förenings-Nyttan är extra-pengar,
utöver de pengar som banken ger i sponsring
på andra sätt.
-Skälet till att vi införde Förenings-NYTTAN
var att alla ska förstå mervärdet som

Sparbanken i Karlshamn ger, jämfört med
vanliga banker. Genom sitt val av bank
väljer man som bankkund om man vill
vara delaktig i Sparbankens stöd till
föreningarna. 100-lappen i FöreningsNYTTAN är ett konkret exempel på detta.
Framgången med initiativet innebär att
Sparbanken i Karlshamn fortsätter med
Förenings-NYTTAN även i år. Flera andra
sparbanker har också tagit efter initiativet.

Som åskådare till en av Teatersmedjans barngrupper, slås man snabbt av den respektfulla
och varma stämningen som råder mellan barnen.
Det skiljer fem år mellan gruppens medlemmar men ändå verkar det inte finnas någon
självklar ordning att rätta sig efter.
Det är en familjär känsla där man tycks lita blint på varandra.
-Från första dag, jobbar vi jättemycket med konstruktiv kritik, säger Povel Andersson,
verksamhetsproducent på Teatersmedjan i Karlshamn. Det är inte vi ledare som står för
den konstruktiva kritiken, det är barnen själva som hjälps åt att utvärdera varandra.
Vi finns naturligtvis med och fördelar redskapen så att det går juste till. Det här gör att
vi snabbt får en bra gruppkänsla där alla litar på varandra och där man törs vara ärlig
utan att kränka eller bli kränkt.
Man kan säga att vi är ett lag, men fokus läggs på varje individs utveckling och plats i laget.
Det är allt annat än tävling och det finns alltid en roll att fylla.

Sparbanken i Karlshamn

spelar stor roll
i Teatersmedjan

-Kultur kostar mycket pengar och utan Sparbanken
i Karlshamns hjälp, så hade vi haft en mycket
tunnare verksamhet, säger Povel Andersson,
verksamhetsproducent på Teatersmedjan i Karlshamn.
-Sparbanken i Karlshamn är jätteviktig för vår
verksamhet; pengarna går bland annat till ledare,
utbildning och marknadsföring.
Bra ledare är nyckeln till hela Teatersmedjan och dess popularitet. Med bra
ledare får man en stabil verksamhet med hög kvalité.

Att Teatersmedjan är populär råder ingen tvekan om. De som står i kö till
Teatersmedjan, är flera än de aktiva medlemmarna, något som Povel hoppas
kunna ändra på.
-Tack vare Sparbanken i Karlshamn, turnerar nu Teatersmedjan runt om
i skolor och tanken är att man i Olofströms- och Sölvesborgsområdet ska
kunna starta tre till fyra nya grupper. Det kommer förhoppningsvis att minska
trycket något på vår hårt belastade kö.
-Utöver detta så har vi för första gången i Teatersmedjans historia kunnat
skicka vår sy-grupp till Malmö för inspiration och fortbildning.
-Vi har även fått möjlighet att besöka vår motsvarighet i Karlshamns Tyska
vänort, Stade.
-Det finns mycket att tacka Sparbanken i Karlshamn för.

FAKTA
Teatersmedjan har två fast anställda,
och 20-30 ledare som i princip jobbar
på ideell basis. Povel Andersson –
Verksamhetsproducent
Sofia Prydz – Dramapedagog
Smedjans basverksamhet består av:
Sju barngrupper 7-12 år.
Fem ungdomsgrupper 13-19 år
En vuxengrupp, som utökas till två
under hösten 2017.
175 aktivt verksamma medlemmar.
390 totalt antal medlemmar.
230 personer i kö.
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”En osynlig
på Karlsha
- Sparbanken i Karlshamn har alltid
betytt mycket för ridklubben. Det
känns helt fantastiskt att ha ”den
osynliga handen i ryggen”, som
Sparbanken i Karlshamn faktiskt är
för oss, både för våra tävlingar och
vår löpande verksamhet. Och inte
minst då det blåser snålt, som nu
under hösten, säger Emma Odervall,
anläggningsansvarig på Karlshamns
Ridklubb.

Emma Odervall,
anläggningsansvarig på
Karlshamns Ridklubb,
blickar framåt och gläds åt
ljusare tider. Hon påpekar
upprepade gånger, hur
mycket Sparbanken i
Karlshamn har betytt för
ridklubben.

Karlshamns Ridklubb hade under hösten 2016 stora
problem.
Bakgrunden till allt elände var att hästarna drabbades
av den mycket smittsamma bakteriesjukdomen,
kvarka. Det innebar att ridklubben fick stänga ner
all verksamhet från mitten av oktober till mitten av
januari. Det blev tre månader med endast utgifter.
Sparbanken i Karlshamn uppmärksammade
Karlshamns Ridklubb, som utöver ”rådgivningshundringen” också fick extra hjälp av personalen

Handikappridningen på Janneberg är populär och en av de saker
som man valde att satsa lite extra på. Ridningen är betydelsefull
som fysisk träning men ryttaren tränar även upp sin självkänsla
och ansvarskänsla. Ridningen kan också bidra till ökad förmåga till
samspel, kommunikation och initiativförmåga.

Föreningar som fått pengar
genom 100-lappen

”Extra Föreningsnytta 2016”
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ABF-kören Karlshamn
ABU Museet
Alltidhults Intresseförening
Asarums Bangolf
Asarums folkdanslag
Asarums Gymnasterna
Asarums Hembygdsförening
Asarums IF
Asarums Motorsällskap

Astma-Allergi Karlshamn och OFM
Bio Kontrast
Biosfärområde Blekinge Arkipelag
BK Snapphanen
BK Union
Blekinge Classic Car Club
Blekinge Diabetesförening
Blekinge Distansryttarförening
Blekinge Handikappidrottsförbund

Blekinge Idrottshistoriska sällskap
Blekinge Slöjd
Blekinge Veteranbilsklubb
Bodekull Armborstklubb
Bodekull Bouleklubb
Bodekull Bowlingklubb
Bodekull Gospel och Jazz
Bröstcancerför Victoria i Blekinge
Bygdegårdsför Tararp/Nötabråne
Cancerfonden
Carlshamns Badmintonförening
Carlshamns BTK
Carlshamns Crusaiders
Carlshamns Innebandyklubb
Carlshamns Oakleavs AFF

Carlshamns Shotokanklubb
Civilförsvarsförbundet Olofström
Demensföreningen i Karlshamn
Djurskyddet Karlshamn
Dunebo Ridskola
Elleholms Hembygds & Sockenråd
Emneboda samhällsförening
Farabols byalag
Farabols Fiskevårdsförening
Fear no Pain(t)
Finska Föreningen
Fiskevårdsområdesförening
FK Karlshamn United
Flottans Män
Forneboda Bygdeförening

Friluftsfrämjandet i Karlshamn
Frimärksklubben Perforeringen
Friskis o Svettis OFM
Friskis och Svettis KHN
Frivilliga Samhällsarbetare
FUB i Västra Blekinge
Fågelbarn motions och fritidsför.
Föreningen Folkets Hus Karlshamn
Föreningen Grunden i Karlshamn
Föreningen Norden
Första Majblomman A-rum
Första Majblomman KHN
Första Majblomman M-rum
Första Majblomman OFM
Gamla revygänget

Gaslunda Intresseförening 4H
Gilla Karlshamn
Grekisk Svenska Föreningen
Gränum Kungfu
Gränums Folketshusförening
Gränums Hembygsdsförening
Gränums IF
Guövikens Båtklubb
Gymmix Karlshamn
Gymmix Mörrum
Halasjö Hembydsförening
Halasjöns fiskeområdesförening
Halens Fiskevårdsförening
Hallabro Belganet IF
Handikappföreningarna i Karlshamn

hand i ryggen”
amns Ridklubb
på Sparbanken i Karlshamn. Personalen avstod från sin julklapp från banken och valde att
skänka pengarna till några av de föreningar som hade lite större behov av ekonomisk hjälp,
ridklubben var en av dessa.
-Vi har varit väldigt noggranna med just Sparbankens extra tillskott genom
Förenings-NYTTAN. Vi ville verkligen göra något speciellt med pengarna, något
som ligger utanför stram och tråkig budget. Konkret så innebär det att vi har
kunnat köpa in en barbackasadel för handikappridning. Pengarna har också
gått till 3 begagnade sadlar för unghästar samt pedagogiska tyglar i
olika färger, för nybörjare.
- I kristider som dessa blir det väldigt tydligt hur mycket
ridklubben betyder för många och vilken viktig funktion den
utgör för människorna häromkring. Vi har verkligen fått
enormt mycket hjälp under den här tiden och nu börjar
vi se ljuset igen, säger Emma Odervall.

I stor sett samtliga ridklubbens hästar insjuknade i
kvarka under hösten och verksamheten låg nere under tre
månader. Verksamheten har räddats tack vare ideella krafter,
pengainsamling, försäljning av julklappspapper, delikatesser,
bakverk, lotter och inte minst tack vare sponsorer.

Nu är
verksamheten
på Karlshamns
Ridklubb igång
som vanligt.
Uppskattad av
många!

Hemsjö AIK
Hemsjö Samhällsförening
Hemsjöortens biodlarförening
Hjärt och lungsjukas för. KHN + OFM
Holje Folkdansgille
Holje Gym
Holjeåns fiskevårds område
Hällaryds Hembygdsgille
Hällaryds IF
Hällaryds kyrkokör
Hällaryds Samhällsförening
Härnes ungdomsskytteförening
Högadals IS
Höllie Choppers
Hörselskadades för. i Karlshamn

Hörselskadadesförening i OFM
IF Udd
IFA
IFK Karlshamn
Ihre Bordtennisklubb
IOGT- NTO Solstrålen OFM
Jazzföreningen Munthe
Jägareförbundet i OFM
Jämshögs gymnasterna
Jämshögs Hemygdsförening
Jämshögs IF
Jämshögs Saints
Jämshögs Scoutkår
Kallbadhusets Vänner
Karlshamns Dagvårdsförening

Karlshamn Dragspelsklubb
KHN Vislanda Bolmens Järnväg
Karlshamns Aikidoklubb
Karlshamns Bordtennisklubb
Karlshamns Boulehall
Karlshamns Brevduveförening
Karlshamns Bridgeklubb
Karlshamns Brottarklubb
Karlshamns Brukshundsklubb
Karlshamns Bågskytteklubb
Karlshamns Civilförsvarsföreningen
Karlshamns Cykelklubb
Karlshamns Fighting Club
Karlshamns Filateliföreningen
Karlshamns filmstudio SFF

Karlshamns Folkliga Musik och Dans
Karlshamns Fotoklubb
Karlshamns Golfklubb
Karlshamns Gymnastikförening
Karlshamns Handboll
Karlshamns Hundungdom
Karlshamns Judo
Karlshamns Kammarkör
Karlshamns Konstförening
Karlshamns Krigshistoriska förening
Karlshamns Lottakår
Karlshamns Miniracingklubb
Karlshamns Modellflygsällskap
Karlshamns Museum
Karlshamns Musikkår

Karlshamns Musiksällskap
Karlshamns Pensionärs Bridgeklubb
Karlshamns Pistolskytteklubb
Karlshamns Ridklubb
Karlshamns Riksteaterförening
Karlshamns Röda Korskrets
karlshamns Schacksällskap
Karlshamns Scoutmusikkår
Karlshamns Segelsällskap
Karlshamns Simklubb
Karlshamns sjöfartsmuseum
Karlshamns Sjöscoutkår
Karlshamns Skytteförening
Karlshamns Sportfiskeklubb
Karlshamns Tennisklubb

Karlshamns Triathlon
Karlshamns UPSK
Karlshamns Vattenskidklubb
KFUM Annexet
KFUM Karlshamns Volleyboll
Kommunbygderådet i Olofström
Kultur Knutpunkten KHN
Kulturfixarna Mörrum
Kvinno och Tjejjouren i Olofström
Kvinnojouren i Karlshamn
Kyrkhult Röda Korset
Kyrkhults Bordtennisklubb
Kyrkhults Folketshus
Kyrkhults Föreläsningsförening
Kyrkhults Hembygdsförening
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Mångfald och kultur
ger sportslig framgång
Mångfalden och basen i Olofströms
IF´s pyramid, vars topp består av Div 4
laget, utgörs av ensamkommande barn
P14-P17.
Första året var väldigt turbulent och
mycket handlade om att sätta rutiner,
lära känna kulturer och få det mest
elementära att fungera. Det har gjorts
genom att man ställer krav och har en
nolltolerans – man följer OIFs vinröda
tråd - visa respekt för regler, normer
och värderingar som föreningen och
samhället i övrigt har satt.
Man försöker också påverka
ungdomarna till sunda levnadsvanor
utan droger, alkohol, tobak och snus.

Föreningar som fått pengar
genom 100-lappen

”Extra Föreningsnytta 2016”
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Kyrkhults Scoutkår
Kyrkhults Skytteförening
Kyrkhults Sportklubb
Le Piqué Karlshamn
Leversjöns Fiskevårdsförening
Lions Club Karlshamn
Lions Club Olofström
Litauernhjälpen
Matviksbryggförening

Midvinterton
Mieådalens Sporfiskeklubb
MissingPeople Blekinge
MK Jämke
Musik i Carlshamn
Musikforum Karlshamn
Märserums IF
Märserums Innebandyklubb
Möllegårdens skolmuseum

Önskeam

Många företag och
organisationer hjälper till och
har lagt grunden för ekonomin i
Önskeambulansens verksamhet.
Önskeambulansen var den förening
som fick allra mest pengar från
Förenings-NYTTAN.
Stefan Algotsson är ordförande i
Önskeambulansen i Karlshamn.
Mörrums Badmintonklubb
Mörrums Folkets Husförening
Mörrums GOIS Bordtennisklubb
Mörrums GOIS fotboll
Mörrums GOIS Hockey
Mörrums Handbollsklubb
Mörrums Hembygds och
Fornminnesförening
Mörrums Jaktskytteförening
Mörrums Konståkningsklubb
Mörrums Ryttarförening
Mörrums Scoutkår
Mörrums skyttegille
Mörrums Sportfiskeklubb
Naturskyddsföreningen i OFM

Naturskyddsföreningen i Karlshamn
Nebbeboda Intresseförening
Nitro Gym
Nässelfrossa
Odeum
Ok Skogsfalken
OK Vilse
Olofström Bangolf
Olofström Kickboxning
Olofström Skyttegille
Olofströms Bordtennis
Olofströms Bowlingssällskap
Olofströms Brukshundsklubb
Olofströms Bågskytteklubb
Olofströms Båtklubb

Olofströms Civilförsvarsförening
Olofströms DHR Bl läns dikstrikt
Olofströms Djurskyddsförening
Olofströms fiskevårdsförening
Olofströms Folketshus förening
Olofströms Fritidsklubb
Olofströms Golfklubb
Olofströms Gymnasterna
Olofströms Hembygdsförening
Olofströms IF
Olofströms Innebandyklubb
Olofströms Ishockey Klubb
Olofströms Jazzklubb
Olofströms Judo
Olofströms Jägarförbund

Olofströms Kammarmusikför.
Olofströms Kickboxing
Olofströms konstförening
Olofströms Kvinnliga Nätverk
Olofströms Motorklubb
Olofströms naturskyddsförening
Olofströms pistolskytteför.
Olofströms Ridklubb
Ofm Skriv och Berättareklubb
Olofströms Skyttegille
Olofströms Sportfiskeklubb
Olofströms Tennisklubb
Olofströms Trädgårdsförening
Olofströms Tyngdlyftningsklubb
Orlundens fiskevårdsförening

Sedan inflyttningen av ensamkommande
barn tog fart 2014, har Olofströms IF tagit
ny skepnad. Med mångfald, kulturutbyten,
respekt och nolltolerans har man byggt
grunden till dagens Olofströms IF.
Bara det senaste året har det kommit till
minst 50 ungdomar.
Resultatet av detta ”nya Olofströms IF” är
inte bara integration och social framgång rent sportsligt har det aldrig sett bättre ut.
I fjol tog A-laget för första gången på tio år
steget upp i division fyra.
-Det är till fotbollen de här barnen/ungdomarna söker sig.
Fotbollens språk är internationellt och det spelar ingen
roll vad du har för modersmål och kulturell bakgrund.
Dessutom behövs inte mycket utrustning. Men man
behöver fotbollsskor och benskydd och det hade vi inte
haft möjlighet att erbjuda våra medlemmar, om det

inte hade varit för Sparbanken i Karlshamn. Tack vare
banken har vi en egen uppsättning med 30-talet skor och
benskydd som våra spelare kan låna, berättar Per-Åke
Samsioe, ordförande i Olofström IF.
För att fungera tillsammans över osynliga gränser och
för att integreras och bli en del av det nya samhället,
läggs mycket resurser och fokus på aktiviteter som länkar
samman dessa barn och ungdomar, såväl nyanlända som
svenska.
- Vi försöker blicka lite utanför själva fotbollen och letar
hela tiden sysslor som binder oss samman. Det kan vara
ett träningsläger med övernattning, om det så bara är
på andra sidan gatan. Vi har även paddlat kanot och
tagit oss iväg för att se Allsvensk fotboll i Malmö och
Elitseriehandboll i Kristianstad. Det ger oss samhörighet
och hemkänsla. Fotboll i all ära, men det är dessa
aktiviteter som gör att barnen senare, både på plan och på
stan, ger varandra igenkännande blickar, skratt och highfives.
-Inte heller detta hade varit möjligt utan det stöd som
Sparbanken i Karlshamn ger oss, säger Per-Åke Samsioe.

Yazid SA – eldsjäl som sökte upp OIF
på eget initiativ och som nu har
huvudansvaret för P14-P17.
Yazid leder träningarna med
hjälp av svenska, engelska,
arabiska, kroppsspråk och
auktoritet!

En eldsjäl är
ordförande Per-Åke
Samsioe, som i fjol
spenderade ungefär 500
timmar av ideellt arbete i
klubben, utöver heltidsarbete
och egna barn!

mbulansen fick allra mest
- Utan Sparbanken i Karlshamn hade vi
inte kunnat bedriva vår verksamhet. Det är
den ekonomiska hjälpen från Sparbanken
i Karlshamn och andra organisationer,
stiftelser och bidragsgivare som gör att
vi har en ekonomisk grund att stå på,
säger Stefan Algotsson, ordförande i
Önskeambulansen i Karlshamn.
Önskeambulansen är en ideell förening som har till
ändamål att förbättra livskvaliteten för svårt sjuka och
funktionshindrade genom att erbjuda transport och stöd
efter den enskildes behov.
-Trots att vi är en ideell förening, är vi som jobbar på
Önskeambulansen ”rikligt avlönade” – vi uppfyller
folks önskan, ofta är det en av de sista önskningar som
patienten har; glädjen i ögonen på de vi hjälper, på deras
anhöriga, det är vår lön.

2010 läste tidigare ambulanschefen i Karlshamn, Anna
Ask, en artikel om Önskeambulansen i Israel. Ett frö
såddes bland kollegorna på akutmottagningen och 2011
startades Önskeambulansen i Karlshamn.
Önskeambulansen startade främst som en tjänst att tillgå
i livets slutskede. Efter hand har verksamheten utvecklats
och innefattar nu transport av personer med olika
sjukdomsförlopp och skador, men som ändå har samma
behov och som inte faller inom ramarna för traditionell
färdtjänst eller ambulanstransport. Ofta handlar det om
att transporten inte på förhand behöver vara tidsbestämd.
Personalen från Önskeambulansen har tid att vänta under
besöket.
Föreningen Önskeambulansen består av runt
150 medlemmar, alla med olika bakgrunder, varav
8-10 bemannar ambulansen. Det behövs ingen
sjukvårdsutbildning för att vara med, bara en vilja att
ta hand om andra. Alla får vara med och man är i behov
av flera personer. På önskelistan står nämligen inköp av
Önskeambulans nummer två.

Från Önskeambulansens styrelse: Ann-Chatrin Ljunglöf, Stefan Algotsson, Barbro Olsson, Lars Franzén och Eivor Johansson
Pensionärernas Bowling Ofm
Personskadadesförening RTP KHN
Polska Bildningsföreningen Wisla
PRO Asarum
PRO Hällaryd Åryd
PRO IF Metall västra Blekinge
PRO Jämshög
PRO Karlshamn
PRO Kyrkhult
PRO Mörrum Elleholm
PRO Olofström
PRO Svängsta
Pukaviks Båtklubb
Reumatikerförbundet KHN
Reumatikerförbundet OFM

Ria Gården
Ringamåla Bygdegårdsförening
Ringamåla Fotboll - idrottsklubb
Ringamåla Hembygdsförening
Ringamåla Skytteförening
Rockar för barnen
Rockslaget
RPG Träffpunkten
Rädda Barnen KHN
Rädda Barnen OFM
Röda Korset Asarum
Röda Korset KHN
Röda Korset Kyrkhult
Röda Korset OFM
Röda Korset Ringamåla

Saljesällskapet
Samklang
Samspel MTG FNN Karlshamn
Siam Kulturförening
Sjöräddningssällskapet
SKPF
Skrivarklubben i Blekinge
Skyesjöns Fiskevårdsförening
Slovenska föreningen
Snäckan i Karlshamn
SPF Bodekull
SPF Hällaryd Åryd
SPF Mörrum
SPF Olofström
SPRF

Sternö Vindhamns Båtklubb
Stigmännen Karlshamn
Stuffa KHN
Stulen barndom Ofm
Susekullen Olofström
SV Psoriasisförb, västra Blekinge
Svaneviks bryggförening
Svängsta Gymnasterna
Svängsta Hembygdsförening
Svängsta IF
Svängsta Samhällsförening
Svängsta sporfiskeklubb
Svängsta styrkelyft
Svängsta Trädgårdsförening
Sydkustens Sportdykarförening

Kontakten förmedlas ofta
via Hemtjänsten och det
”Palliativa teamet” på
sjukhuset.
-Vår uppgift är att se till
att våra patienter har det
så bra som möjligt i livets
slutskede. Det gör vi bland
annat genom att samordna
- och vara länken mellan
patient och hjälpande
tjänster. Önskeambulansen
är ett bra exempel på en
hjälp som kan höja värdet
i livets slutskede. Vi har
jättefin kontakt med
Önskeambulansen och i
de fallen då de kan vara
till hjälp så lyfter vi alltid
luren och slår en signal,
säger Emma Hägglund
Gustafsson, sjuksköterska
i det ”Palliativa teamet” i
Karlshamn.

Synskadades Riksförbund
Sällskapet Castellanerna
Team 49
Teaterföreningen OFM
Teatersmedjan
Tonsättarna
Träffpunkten Mörrum
Tulseboda Bikers
Törneryds Bygdegårdsförening
UF Contact
Ung Företagsverksamhet
Uppfinnareverkstaden i Svängsta
Viktor Prostataföreningen
Vilshults IF
Vilshults medborgarhusförening

Vilshults Skytteförening
Visans Vänner
Vägga Fiskehamnsförening
Västblekinges Ornitologiska för.
Västra Blekinge sändaramatörer
Västra Blekinges
fotbollsdomarklubb
YNWA
Åkeholms Byalag
Åryds skytteförening
Öjasjöns
Önskeambulansen
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Maria och
banken
bra combo i
tuffa lopp
”Karlshamns Stadslopp by Sparbanken i Karlshamn”
och ”2XU Islandchallange” är två relativt nya begrepp i
Karlshamn.
Stadsloppet är ett rent löplopp i stadsmiljö där
deltagaren själv väljer längd, mellan 5-21 km för vuxna
och 1125 meter för barn.
Det andra, 2XU Islandchallange, kräver betydligt mer
av deltagarna och sträcker sig över klippor och sund
längs den blekingska skärgården. Starten går inifrån
Eriksbergs naturreservat och man går i mål på Östra
Piren i Karlshamn - totalt nästan 4 kilometer simning
och 20 kilometer löpning.
Som initiativtagare till de båda loppen finns friskvårdsentreprenören,
Maria Larsson, blekingebo sedan slutet av 2015. Det tog inte många
dagar, som ”nyinflyttad”, innan Maria såg de möjligheter som Karlshamn
har att erbjuda med sin enastående skärgård. Hon började genast
snickra ihop en plan. Kort därefter presenterade hon sina tankar för
Sparbanken i Karlshamn. Banken gillade Marias idé och tog genast

-Jag är väldigt
stolt över mitt samarbete med
Sparbanken i Karlshamn och jag
är väldigt angelägen om att ta upp
banken, som en av de viktigaste
faktorerna i mina satsningar, t ex då
jag föreläser. Det vet banken om.
Vi har ett bra förhållande där
vi hjälper varandra,
säger Maria Larsson.

beslutet att
hjälpa till att
förverkliga den.
Resultatet av planen
och samarbetet, blev
” 2XU Islandchallange”,
som hade premiär på
Östersjöfestivalen i fjol.
-I en ”vanlig värld” hade det dröjt
minst ett år till. Anledningen till
tävlingens väldigt korta startsträcka
är till stor del den snabba och effektiva
beslutsgången hos Sparbanken i Karlshamn,
säger Maria Larsson.
-Tänk vad jag hade kunnat få stånga mig blodig
för att nå samma resultat hos en storbank utan lokal
förankring och beslutsförmåga – och jag hade förmodligen
fortfarande stångats.
Men Maria tror inte att själva sysslan eller arrangemanget i sig,
var nyckeln till Sparbankens engagemang.
-Jag tror Sparbanken i Karlshamn såg att jag hade driv, att jag menade
allvar och framförallt att jag hade en välgenomtänkt affärsidé. I den
fanns lösningar och svar på de frågor som banken ställde, säger Maria
som också betonar de övriga kontakter som hon fick via banken.
Sedan Marias första kontakt med Sparbanken i Karlshamn har det
rullat på och nästa idé att sjösätta var alltså ”Karlshamns Stadslopp by
Sparbanken i Karlshamn.”
Nu ska dessa events utvecklas och växa. Anmälningsplatserna till 2XU
Islandchallange dubblades till i år och fylldes snabbt. Det rör sig om 160
lag från 7 olika länder.
-Det här är arrangemang som också sätter ljus på Karlshamn då de
lockar till sig stort och internationellt medialt intresse, säger Maria.
Karlshamns Stadslopp by Sparbanken i Karlshamn har precis öppnat för
anmälningar och även där förväntas antalet deltagare öka dramatiskt.
Vad nästa grej blir vet bara Maria själv, men det har tisslats om en
”Blekingeklassiker”…
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Här sponsrar
Sparbanken!
Förenings-NYTTAN är ”extra-pengar” från
Sparbanken i Karlshamn till föreningslivet. Men
huvuddelen av bankens stöd kommer genom den
årliga sponsringen av verksamheter och projekt.
Väldigt många föreningar får alltså både pengar
genom Förenings-Nyttan och som ”vanlig” sponsring
från Sparbanken i Karlshamn!

Stor glädje både för
stora och små!
På Stora Familjedagen på
storlekplatsen i Olofström
var det full fart från start
på alla åldrar!

Asarums IF
Asarums Motorsällskap
BK Union
Blekinge Classic Car
Blekinge Diabetesför
BTH Khamn Student
Blekinge Idrottsförbund
Blekinge Fotbollförbund
Blekinge Båtförbund
Blekinge Distans Ryttarf
Blekinge Matakademi
Boa Golfklubb
Bodekull Bowling
Carlshamn Crusaders
City Gym
Cocker Sydost
Carlshamn Oakleaves
Carlshamns Badmintonf
Carlshamns Bordtennis
Carlshamns Innebandy
Det gamla revygänget Ofm
Elleholms Hembygdsf
Friskis o Svettis Khamn
Friluftsfrämjandet
Gränums IF
Gamla Goisare
Guldeken 2016
Gränums IF Fotboll
Hällaryds IF
Holje Lan
Hällaryds IF Dam
Holje Musikklass
Högadals IS
Hällaryds IF Herr o Ung
Jämshögs Saints
Jämshögsdagen
IFK Karlshamn Tjejcup
Jämshögs IF
IF Udd
IFK Karlshamn
Jazzföreningen Munthe
Karlshamns Ridklubb
Karlshamns Filmstudio
Karlshamns Handboll
Karlshamns Numismatiska f
Karlshamns Musikkår
Karlshamns Fightcenter
Karlshamns Schacksällskap
Karlshamns Revyn Lepique
KSK Triathlon Spik Cup
Karlshamns Travet
Karlshamns Scoutmusikkår
Karlshamns Ung pistolskytte
Karlshamns Konstförening
Karlshamns Musiksällskap
Karlshamns Brottarklubb
Karlshamns Boulehall
Karlshamns Kammarkör
Karlshamns Tennisklubb
Karlshamns Tennisk Spik Cup
Karlshamns Teaterförening

Karlshamns Simklubb
Karlshamns Sjöscoutkår
Kyrkhults Hembygdsförening
Kyrkhults Sportklubb
Karlshamns Hundungdom
Karlshamns Golfklubb
KaN galan
Konstrundan i Blekinge
Kulturfixarna
Märserums Innebandyklubb
M&M Karlshamns Stadslopp
MGoIS Bordtennis
Musik i Carlshamn
Mörrums Folkets Hus 11 maj
Mörrums Badminton
Mörrums Sportfiskeklubb
MGoIS Handbollsklubb
Märserums IF
Mörrums Konståkning
MGoIS Fotbollsklubb
Mörrum GoIS Ishockey
Mörrums Ryttarförening
NyföretagarCentrum Khamn
NyföretagarCentrum OFM
Nässelfrossa
Olofströms Fritidsklubb
OL-Teamet
Olofströms Skyttegille
Olofströms Reumatikerförening
Olofströms Civilförsvarsf
Olofströms Motorklubb
OK Vilse o Skogsfaklen SM
OK Skogsfalken
Olofströms Bowlingsällskap
Olofströms Ishockeyklubb
Olofströms Judoklubb
Olofströms Ridklubb
Olofströms Bangolfklubb
OK Vilse87
Olofströms IF
Olofströms Djurskyddsf
Olofströms Brukshundsklubb
Pro Musica
Resurs i Bl Grusprojekt
Reumatikerföreningen Khamn
Ringamåla Hembygdsf
RT 744 Karlshamn
Svängsta Samhällsförening
Svängsta Trädgårdsförening
Shotokan klubb Khamn
Stigmännen Karlshamn
Svängsta IF
Ung Företagsamhet
Tonsättarna olofström
Teatersmedjan
Veteranvetarna PRO
Visans Vänner Khamn
Västra Blekinge Dommarför
Vägga Fiskehamns För Edit
Vilshults IF
Östersjöfestivalen
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HÄR har banken och sti
haft avgörande betydelse
Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse fyller 15 år i år.
Det föranleder oss att blicka tillbaka och se vad som hänt och vilken nytta stiftelsen faktiskt gjort.
Ett av de områden som fått mest medel genom åren är de
olika verksamheterna på Östra Piren. Net Port Science Park,
som det numera heter, är det samlade namnet för företag
och utbildning där verksamheterna från tid till annan har
behövt ekonomiskt stöd.
Net Ports verksamhetsledare och vd Samuel Henningsson,
som varit med i fjorton av de femton år som stiftelsen
funnits, och Näringslivsstiftelsens ordförande Peter Enckell
pratar om utvecklingen och samverkan.

Lyckosparkar som stärker
självförtroendet
-Karlshamn är den minsta orten i landet som har en Science Park. Vi har
dessutom en av landets vassaste inkubatorer, Blekinge Business Incubator med
spelklustret Gameport, säger Samuel Henningsson och nämner det nätverk av
personer som har den gemensamma drivkraften att sätta Karlshamn på kartan
och som starkt bidragit till utvecklingen. Långt innan man började tala om Triple
Helix (samverkan mellan akademi, näringsliv och det offentliga) arbetade man
här på det sättet.
-Om vi talar om Sparbankens näringslivsstiftelse så har den haft en avgörande
betydelse för att bidra med de pusselbitar som saknats, fortsätter Samuel
Henningsson.
-Det må vara att det inte är de största ekonomiska insatserna, för NetPort
är en mångmiljonindustri, men det har ofta varit avgörande, inte minst för
självförtroendet hos inblandade aktörer.
Att någon utifrån tror på verksamheten och vågar satsa i ett tidigt skede
är unikt utanför den s k start-up-världen.

säger Samuel Henningsson. Bankens stiftelse är sedan länge en samarbetspartner och när vi nu går in i Etapp 5 på Östra Piren är det med starkt
självförtroende och med hög svansföring, mycket tack vare stödet från banken.

Stiftelsepengar till forskning
-Just nu håller vi på att bygga en forskningsmiljö kring bland annat satellitnavigering. Med ett par forskare och två doktorander kommer detta vara
våra framtida fokusområden, säger Samuel Henningsson vidare.
Även här har stiftelsen varit en starkt bidragande faktor.
-Ser vi historiskt så är det mycket tack vare stiftelsen som
Karlshamn hamnat på den stora spelutvecklingskartan.
Ända sedan den första spelkonferensen Game Concept
Challenge till nuvarande Creative Coast Festival har
Karlshamn varit den plats i Europa där de största
vinstpengarna för spelutvecklingsprojekt finns
att tävla om. Det är helt och hållet stiftelsens
förtjänst.
Samuel Henningsson är med andra ord
oerhört tacksam och sammanfattar
med orden ”Viljan är vår
styrka och förtroendet
vårt medel”.

Sprids över världen
-Satsningar som stiftelsen gjort har handlat om medel till enskilda
företag som kunnat växa sig starka, säger Peter Enckell. Enskilda
individer från dessa företag finns idag runt om i världen och har
mycket att tacka sin ”uppväxt” på NetPort, BTH, SOFE eller för den
delen något av de många företag som sett dagens ljus här.
-Vad inte många vet är att bankens satsning på musikstudion har betytt
oerhört mycket för en artist som Johan ”Shellback” Schuster. Han har vid
flera tillfällen lovordat denna satsning, säger Peter Enckell.
-Vi är nog lite bortskämda med att ha en bank som satsar sina vinster på
utveckling av orten, snarare än skickat pengar till aktieägare,

Karlshamn

”spelutvecklingens Mekka”
-Under det senaste året har stiftelsen varit aktiv inom flera
olika områden. Vårt stora fokus ligger dock på utvecklingen
av verksamheterna på Östra Piren där vi framför allt ser en
potential att göra Karlshamn till spelutvecklingens Mekka,
säger Peter Enckell, ordförande i Näringslivsstiftelse.
Spelföretaget Forgotten Key är ett sådant som dessutom
befinner sig i stark expansion.

råg i ryggen att presentera sina idéer inför
vår styrelse, som i sin tur är med och agerar
rådgivare.

-Vi har i detta sammanhang också inlett ett samarbete med EC-stiftelsen där vi
med lika delar går in och stöttar Gameport och Creative Coast Festival.

Vi har dessutom betalat ut till andra under året men de har varit
beviljade stöd tidigare, och en del löper över flera år, t ex Digilabb, BBI,
Ung Företagsamhet, Forskningsmiljön och Hästnäringen.

-I projektet My Way får nyanlända också ett stöd som framför allt ger dem
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-Under året har även Brädspelscaféet och Kreativum
fått bidrag. Det senare för att kunna sjösätta ett intressant
VR-projekt. Från och med i år och tre år framåt kommer vi
även att stötta Nyföretagarcentrum.
-Detta är några av de viktigare nyheterna sedan förra sommaren.

iftelsen
Samuel Henningsson, VD på
Net Port Science Park och
Peter Enckell, styrelseordförande
i bankens Näringslivsstiftelse
konstaterar att Sparbanken i
Karlshamn och dess Näringslivsstiftelse har haft avgörande
betydelse för utvecklingen av
Net Port Science Park.

Kyrkhults Sparbanks
Utvecklingsstiftelse

Bankens stiftelser

satsar också
Det är inte bara direkt från Sparbanken i Karlshamn som det kommer
pengar tillbaka till bygden. Även bankens båda stiftelser satsar varje år
pengar till stöd för trivsel och utveckling här i Karlshamn och Olofström.
Pengar till stiftelserna kommer från bankens verksamhet, men fördelas
genom stiftelsernas egna styrelser.
Stiftelserna är Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse och Kyrkhults Sparbanks
Utvecklingsstiftelse. Stiftelsernas egna styrelser bestämmer själva hur man vill använda sina
pengar på bästa sätt. Stiftelserna har andra möjligheter att satsa pengar är vad banken har.
De båda stiftelserna har lite olika inriktningar.
Mer information om stiftelserna och hur man ansöker om pengar finns på bankens hemsida.

www.sparbankenikarlshamn.se/vara-stiftelser/

Många projekt
i Olofström och Kyrkhult

Kyrkhults Sparbanks Utvecklingsstiftelse bildades i samband med fusionen
mellan Kyrkhults Sparbank och Sparbanken i Karlshamn. Stiftelsen ska
stödja verksamheter som av allmänheten uppfattas som samhällsnyttiga
och utvecklande inom områdena forskning, utbildning, idrott, kultur och
näringsliv. Under 2016 fördelande man drygt 500.000 kr till följande;
Nordenbergsskolan till Teknikmässa
Olofströms Nyföretagarcentrum till Entreprenörsdag
Kyrkhults SK till gym
Kyrkhults skola till projektet Odla, Skörda, Äta
Kyrkhult Äger till projektet Sovel
Olofströms Kommun till utegym
Olofströms Kommun till projektet Utveckla Vilshult
Kyrkhult Äger till Luciafirande
Samt till Kyrkhults Föreläsningsförening
Farabols Byalag
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Personlig service med
Åke Jeppsson
Privatrådgivare

Roger Johansson
VVD/Rörelsechef

Martina Berglund
Privatrådgivare

Kim Olsson
Back-Office privat

Anette Leitner
Privatrådgivare

Sofie Hedén
Kassa/kundtjänst

Susanne Sandberg
Kontorschef

Daniel Månsson
Chef Börsgruppen/Private Banking

Emma Svensson
Privatrådgivare

Eva Svensson
Kassa/kundtjänst

Carina Ohlson
Privatrådgivare

Thomas Johansson
Administration

Marie Fagberg
HR chef

Pernilla Holgersson
Privatrådgivare

Anders Sandberg
Compliance Officer

Jakob Svensson
Kassa/kundtjänst

Annelie Lindqvist
Försäkringsrådgivare
Sabine Strömberg
Private Banker

Sofia Holmström
Kundtjänst/telefoni

Åse Hansson
Försäkringsrådgivare
Britt-Marie Johansson
Privatrådgivare

Andreas Grönqvist
Privatrådgivare

Aron Spirer
Privatrådgivare

Karin Johansson
Kundtjänst/telefoni

Martin Celion
Private Banker

Jörgen Lindh
Företagsrådgivare
Göran Alfredsson
Senior Advisor, Företag

Maja Hyllstedt
Rådgivare
Sofie Samuelsson
Kassa/kundtjänst
Malin Mathiasson
Stf Kontorschef

Lotta Abrahamson
Privatrådgivare
Mikael Svensson
Marknadschef

Ulf Ohlson
Samhällsnyttigansvarig
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Lotta Hansson
Marknadsavdeln

Nina Agnesson
Back-Office företag
Mona Petersson
Privatrådgivare

Birgitta Friberg
Rådgivare

Birgitta Carlsson
Företagsrådgivare
Susanne Hörnbäck
Back-Office företag

På Sparbanken i Karlshamn finns alla här!
Allt mer av arbetstiden på våra kontor används till bokade rådgivningar.
Det visar att kunderna uppskattar att i lugn och ro kunna tala med
en bankrådgivare eller en specialist inom juridik, värdepappershandel,
företag, försäkring eller Private banking.

Sophie Weidemyr
Marknadsavdelningen

Sparbanken har hela sin verksamhet här i Karlshamns och Olofströms
kommuner och hela personalen har lokal förankring och banken är helt
beroende av utvecklingen här. Vi tror att det skapar extra engagemang,
ödmjukhet och servicevilja hos alla som jobbar på banken!

Björn Flod Stf
Företagschef Olofstr

extra engagemang!
Anna Alexis
Back-Office företag
Matilda Johansson
Rådgivare

g

ningen

röm

Klas Olsson
Riskcontroller

Louise Blissing
Rådgivare

Lars-Ove Nilsson
Företagsrådgivare
Pontus Nilsson
Rådgivare
Elin Lidesjö
Kassa/kundtjänst

Sandie Wickman
Privatrådgivare

Eva Elmteg
Back-Office juridik

Charlotte Andrè
Chef juridiska avdelningen

Carolina Andersson
Kassa/kundtjänst
Margareta Sandberg
Rådgivare

Camilla Lönquist
Företagsrådgivare
Maria Gunnarsson
Privatrådgivare

Leif Stexå
Företagsrådgivare

Camilla Andersson
Kundtjänst/telefoni

Daniel Johansson
Miljöansvarig

Julia Brorsson
Bankjurist

Henrik Kördel
VD

Robert Nilsson
Företagsrådgivare
Thomas Larsson
Lic. värdepappersmäklare

Lotta Johansson
Administration

Elisabeth Ullman
Olofsson Chef Företag

Staffan Andersson
Företagsrådgivare

Per Tigerman
Privatrådgivare

Anita Svensson
Administration

Helen Winberg
Privatrådgivare

Åsa Svanberg
Privatrådgivare

Frida Persson
Affärscontroller

Johanna Sandström
Privatrådgivare

Hanna Arpåker
Ekonomiassistent

Christian Lönegård
Rådgivare

Malin Karlsson
Privatrådgivare

Michaela Folin
Stf Kontorschef

Niklas Ek
Privatrådgivare

Agneta Ringdahl
Nilsson Ekonomichef

Olle Svensson
Privatrådgivare

Agneta Svensson
Administration

Jennifer Sörensson
Kundtjänst/telefoni

Lena Lindgren
Privatrådgivare

Johanna Magnusson
Back-Office privat

Christer Kragh
Private Banker

Ingela Svensson
Administration

Cerold Johansson
Lic. värdepappersmäklare

Viveca Olvegård
Kontorschef

Anette Gunnarsson
Privatrådgivare

Susanna Persson
Kundtjänst/telefoni
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Kunder i
Sparbanken
i Karlshamn
är delaktiga!

De senaste tio åren har olika föreningar och projekt som
skapat trivsel och utveckling här i bygden fått mer än
60 miljoner kronor från Sparbanken i Karlshamn!
Allt som skapas här stannar här!
Detta är skillnaden mellan Sparbanken i Karlshamn
och de vanliga bankerna som i stället skickar vinsten
till sina ägare.
Varje år redovisar vi här i NYTTAN exempel på vad
pengarna från banken innebär för föreningarna och
för utvecklingen och trivseln här.
2016 blev det 6 nya miljoner som bl a Önskeambulansen,
Olofströms IF, Karlshamns Ridklubb, Teatersmedjan,
Stadsloppet, Östersjöfestivalen m fl fått del av.
2016 fick fler än 300 föreningar och projekt pengar
från banken!

Här i NYTTAN
visar vi exempel på den
samhällsnytta som
Sparbanken i Karlshamn
tillför bygden.
NYTTAN är lokalt producerad i
Karlshamn och Olofström. Bilderna
från Islandchallange är tagna av Jonas
Gustafsson i Karlshamn. Stadsloppet
fotograferade Bo Åkesson på BLT.
Alla övriga bilder är tagna av Jonke
Höglund, Mörrum.
Tryckt på miljöanpassat papper.

NÄRA BRA NYTTIG
www.sparbankenikarlshamn.se

•-Följ
kundtjanst@sparbankenikarlshamn.se
Samma telefonnummer till hela banken: 0454- 30 44 00 -Enkelt och snabbt!
oss på Facebook!

